BUURTVERENIGING TUETSLOE LOCHEM

Jaarvergadering
De jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering werd dit jaar
gehouden bij Café-restaurant
Bousema. Na de opening en de
vaste agenda kwam het
agendapunt: Bestuursverkiezing
aan bod.
Ronald Zwiers heeft, zoals u
weet, het afgelopen jaar het
voorzitterschap waargenomen
van Douwe Beintema, die
wegens persoonlijke
omstandigheden is afgetreden
als voorzitter. Ronald werd met
algehele stemmen gekozen tot
voorzitter van onze
buurtvereniging.
Greta Meutstege heeft het
afgelopen jaar hierdoor het
secretariaat overgenomen van
Ronald.

Zij zat in de evenementencommissie en als afgevaardigde
hiervan al in het bestuur.
Chris van der Waarde heeft zich
ook aangemeld als algemeen
bestuurslid zodat het bestuur uit
vijf bestuursleden bestaat.
Tonny Wissink is na vele jaren
aftredend als voorzitter van de
evenementencommissie. Hij
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werd door bestuursvoorzitter
Ronald heel hartelijk
bedankt voor al zijn
werk en inzet voor
onze buurtvereniging
en kreeg hierbij een
attentie overhandigd.
Omdat Greta het secretariaat
heeft overgenomen treedt ook zij
uit de evenementen-commissie,
zodat hier twee functies
beschikbaar komen.

24 februari:
Simultaandammen
24 april:
Wandelen en High Tea
4 juni:
Demonstratie glasblazen
11 september:
Fietstocht met barbecue

COLOFOON
Anneke Eggink heeft zich vóór de
vergadering reeds aangemeld
voor deze commissie.
In een oproep tijdens de
vergadering meldde Jan
Scholtens zich ook spontaan aan.
Beiden van harte welkom en een
fijne samenwerking gewenst! De
evenementencommissie bestaat
nu tevens uit vijf leden, te weten:
Hannah Zwiers, Adry Huidink,
Gerrit Meutstege, Anneke Eggink
en Jan Scholtens.
Na de pauze gaf onze huisfotograaf Henk Eggink een
prachtige fotopresentatie.
Het waren hoogtepunten van
activiteiten van de afgelopen tien
jaar. Het was duidelijk dat
iedereen hiervan heeft genoten.
Dus een groot compliment voor
Henk omdat hij zoveel mooie
foto’s maakt en deze ook
allemaal op onze website plaatst,
compleet met gepaste tekst!!
Kijk hiervoor op onze website:
www.tuetsloe.nl

Buurtvereniging Tuetsloe
Voorzitter:
Ronald Zwiers
a.zwiers1973@vodafonethuis.nl
Secretaris:
Greta Meutstege
gerrit-greta@kpnmail.nl
Penningmeester:
Mariët Zomer
tel.: 402645
Bestuursleden:
Betsy Antvelink
b.antvelink@kickmail.nl
Chris van der Waarde
chrisvanderwaarde@gmail.com
IBAN: NL79ABNA 0624 0074 13
Fotografie:
Henk Eggink
Website:
www.tuetsloe.nl
Inleveren copy Tuetsloe Nieuws
Greta Meutstege
gerrit-greta@kpnmail.nl

In een bestuursvergadering is besloten dat
Tuetsloe-nieuws niet meer, zoals u gewend
was, enige malen per jaar uitkomt.
Het wordt steeds moeilijker om copy te vinden
en omdat de kosten in verhouding hoog zijn.
Alleen wanneer er belangrijke mededelingen
zijn ontvangt u van ons Tuetsloe-nieuws.
Deze editie zal ook via e-mail worden
verstuurd naar adressen die bij ons bekend zijn.
Hebt u deze niet ontvangen via de mail dan is
uw (juiste) mailadres niet bij ons bekend.
Wilt u dan zo vriendelijk zijn om een mailtje
te sturen o.v.v. “e-mailadres” naar
Greta Meutstege: gerrit-greta@kpnmail.nl.
Wij kunnen u dan via de mail op de hoogte
houden van al onze informatie.

De contributie bedraagt € 15.- per
jaar, alleenstaanden € 7.50.
Veel mensen hebben dit bedrag al
tijdens de jaarvergadering contant
betaald of reeds per bank
overgemaakt.
Wilt u, indien u nog niet heeft
betaald, het bedrag overmaken op
IBAN: NL79ABNA 0624 0074 13

Wilt u toch alle informatie in uw
brievenbus dan kan dat natuurlijk ook.
De dikke zwarte letters “TUETSLOE” zijn
wel verdwenen en vervangen door
minder inkt-verslindende letters.

Betsy Antvelink is ambassadrice van de
lief- en leedpot. Wilt u zo vriendelijk zijn
nieuwe buren, ziekte maar ook feestelijke
gebeurtenissen in uw omgeving aan haar
door te geven?
Binnenkort wordt Betsy zelf aan haar knie
geopereerd en zal Chris van der Waarde
haar taken waarnemen.

Onze wijkagent Frits Hurenkamp
is met pensioen en zijn
plaatsvervanger is inmiddels weer
overgeplaatst.
Zodra bekend is wie onze nieuwe
wijkagent wordt zullen wij hier weer
mededelingen plaatsen.

Weer een succes !
De jaarlijks terugkerende fietstocht was weer een zeer
geslaagd evenement. Er waren 46 sportieve
volwassenen en twee kinderen die hieraan
deelnamen. Het was een mooie route en er waren
verschillende sportieve opdrachten onderweg.
Bij Camping De Bosrand was er naast het sjoelen ook
nog even tijd voor een kopje koffie of thee.
De meeste fietsers kwamen droog bij het eindpunt, de
Museumboerderij in Klein Dochteren aan, maar niet
iedereen hoorde helaas bij deze gelukkigen. Daarna
heeft iedereen weer kunnen genieten van ene
heerlijke barbecue.

En natuurlijk de
drukbezochte
eindejaarsborrel

De tent stroomde aardig vol en de sfeer was prima
mede door de heaters, de vuurkorven en de
midwinterhoornblazer. En natuurlijk de geur en de
smaak van de glühwein en warme chocolademelk met
een lekkere plak krentenbrood erbij.
Het werd helemaal compleet toen iedereen de
kerstliederen met de leden van het Lochems
Mannenkoor van Tusseler meezongen o.l.v. Otze.
Het was een mooie afsluiting van 2015!

